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Document

CON13I22T

Expedient

Data

21749/2019

26-09-2019

Objecte del contracte: Subministrament d'àrids per a dur a terme les tasques i/treballs de manteniment i
conservació de les vies i espais públics de la ciutat.
Òrgan contractant: Junta de Govern Local
Data aprovació plec de condicions i licitació: 16-08-2019 DA/5372/2019
Forma adjudicació: Procediment obert simplificat de subministrament
Data d’adjudicació: 01-10-2019
Data entrada en vigor: 07-10-2019
Data venciment inicial del contracte: 06-10-2019

CONTRACTE
El Prat de Llobregat, 2 d’octubre de 2019
D’UNA PART- Joaquim Bartolomé Capdevila, tinent d’alcalde de l’Àrea d’Acció
Ambiental, Energia, Serveis i Ciutadania, actuant en nom i representació d’aquesta
Corporació, per delegació expressa de l’Alcalde-President, segons Decret d'organització
DEC/4428/2019, de 27 de juny, publicat en el BOP de l'11 de juliol de 2019, assistit/da
en aquest acte per María Eugenia Abarca Martínez, secretària general d’aquest
Ajuntament i,
D'ALTRA PART.- Marcos Calleja García, actuant en nom i representació legal de
l’empresa "Hercal Diggers SL" (NIF: B64143639), domiciliada en Terrassa, Ctra.
Rubi 286, facultada per la signatura d’aquest contracte, segons es desprèn de l’escriptura
pública aportada a l’efecte, còpia de la qual obra a l’expedient administratiu.
Ambdues parts es reconeixen, competència i capacitat, respectivament per a formalitzar
el present contracte.

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS

Primer.- Mitjançant decret d’Alcaldia núm. 5372/2019 de data 16 d'agost de 2019, es va
aprovar l’expedient de contractació del subministrament d’àrids per a dur a terme les
tasques i/o treballs de manteniment i conservació de les vies i espais públics de la ciutat,
mitjançant tramitació ordinària, procediment obert, simplificat, així com el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que regeixen l’esmentada
licitació.
Segon.- La Junta de Govern Local en data 1 d'octubre de 2019 va adjudicar el contracte
de referència a l’empresa Hercal Diggers SL.
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CLÀUSULES
PRIMERA.- Aquest contracte té naturalesa administrativa, l’Ajuntament ostenta la
prerrogativa d’interpretar-lo, resoldre dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo
per raó d’interès públic, acordar la seva resolució i determinar els efectes d’aquesta.
Per totes quantes qüestions es puguin suscitar, ambdues parts es sotmeten
expressament als Tribunals amb jurisdicció en aquest municipi.
SEGONA.- Els compareixents formalitzen el present contracte del subministrament
d'àrids per a dur a terme les tasques i/treballs de manteniment i conservació de les vies i
espais públics de la ciutat, amb estricta subjecció al plec de clàusules administratives
particulars i al plec de prescripcions tècniques, els quals són signats per l’adjudicatari i
formen part integrant d’aquest contracte.
TERCERA.- El pressupost màxim anual d'aquest contracte és de vint mil euros IVA
exclòs (20.000,00 €) que amb el 21 % d'IVA inclòs representa un import de vint-i-quatre
mil dos-cents euros (24.200,00 €), segons la seva oferta tècnica i econòmica de preus
unitaris que consta a l’expedient.
QUARTA.- La durada del contracte serà de 2 anys, a comptar des del 7 d’octubre de
2019, amb la possibilitat de pròrroga per 2 anys més, previ acord de les parts.
CINQUENA.- El termini de garantia dels producte serà de 3 mesos.
SISENA.- L’ajudicatari ha dipositat en concepte de garantia definitiva la quantitat de
1.000,00 € davant la Tresoreria municipal, per tal de garantir les responsabilitats
previstes a l’article 107 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
SETENA.- Per tot el que no estigui previst en els plec de condicions, s’estarà al que
disposa la normativa vigent en matèria de contractació administrativa, pel dret
administratiu i, subsidiàriament, per les normes del dret privat.
I perquè quedi constància i en prova de conformitat, signen aquest contracte en la data
de la signatura.

Hercal Diggers SL
F_GRPFIRMA_TALCALDE
Signat electrònicament

52469515Y
MARCOS
CALLEJA (R:
B64143639)

per:
El tinent d'alcalde de
l'Àrea d'Acció Ambiental,
Energia, Serveis i
Ciutadania
Joaquim Bartolomé
Capdevila
03/10/2019 12:43

F_FIRMA_7

Firmado digitalmente por 52469515Y
MARCOS CALLEJA (R: B64143639)
Nombre de reconocimiento (DN):
2.5.4.13=Reg:08005 /Hoja:B-324547 /
Tomo:38389 /Folio:99 /
Fecha:29/03/2006 /Inscripción:1,
serialNumber=IDCES-52469515Y,
givenName=MARCOS, sn=CALLEJA
GARCIA, cn=52469515Y MARCOS
CALLEJA (R: B64143639),
2.5.4.97=VATES-B64143639, o=HERCAL
DIGGERS SL, c=ES
Fecha: 2019.10.10 17:22:37 +02'00'

Signat electrònicament
per:
La secretària
Maria Eugenia Abarca
Martínez
02/10/2019 13:27
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